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Политика за приемливо използване на интернет и ИКТ в  ОУ „Хр. Ботев“ - учители 

Политика за приемливо използване на интернет и ИКТ 

в  ОУ „ Хр. Ботев“ - ученици 

Споразумение за ученици / Правила за интернет безопасност 

Информация за G Suite за образование / Google Workspace/ за родители и настойници 
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Може ли детето ми да споделя информация с други, използващи профила в G 
Suite for Education? 
Ще разкрие ли Google личната информация на детето ми? 
Какви избори имам като родител или настойник? 
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Съгласие за използване на GSuite for  Education в  ОУ “Христо Ботев”, гр.Ахелой 
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Основно училище “ Христо Ботев”, гр. Ахелой вярва, че онлайн безопасността 
(e-Safety) е съществен елемент за защита на децата и възрастните в 
дигиталния свят. 
 

I Цели на политиката за онлайн безопасност:  
 
Училищната политиката за работа в интернет има за цел да осигури и 
организира използването на образователния потенциал, както на училищната 
мрежа, 
така и на глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и 
безопасност на учениците. 
 
Тази политика се прилага за целия персонал, включително управителните 
органи, учителите, помощния персонал, външните изпълнители, посетителите, 
доброволците и други лица, които работят или предоставят услуги от името на 
училището (наричани заедно „персонал“ в тази политика), както и като деца и 
родители. 
Политиката  се прилага за целия достъп до интернет и използването на 
устройства за комуникация на информация, включително лични устройства, 
или а предоставени устройства, издадени от училище, за използване извън 
него, като работни лаптопи, таблети или мобилни телефони. 
Тази политика трябва да се чете заедно с други съответни училищни политики, 
включително: 
• Защита и закрила на детето 
• Противодействие на тормоза, поведение 
• Политики за приемливо използване /ученици и педагогически персонал/ 
  Политика за защита на личните данни 
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 II Основните принципи на училищната политика за 
работа в училищната мрежа в интернет са: 
 
1. Равен достъп на всички ученици; 
2. Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация 
като: 
порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 
нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 
3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност; 
4. Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение; 
5. Сътрудничество между училището и родителите; 
 
 
 
Компютърната  мрежа в  училище  се  използва в учебните часове само за 
образователни цели. Цялата мрежа обхваща компютрите,  свързани  с кабелни 
и/или  безжични връзки,  ситуирани  в компютърните кабинети, оборудвани 
класни стаи и административните помещения на образователната институция, 
както и устройствата (персонални смартфони, лаптопи и таблети) с безжичен 
достъп до интернет. 
Нашето училище  използва технология за мониторинг, засичаща ключови думи 
или неподходящ език, който може да е признак на тормоз и разполага с 
политика за справяне с тормоза. 
 

III Децата и учениците имат право на: 
1. Равен достъп до мрежата на образователната институция, с изключение на  
компютрите в административните помещения. 
2. Работа с устройствата (компютри, лаптопи и таблети) в мрежата с 
подкрепата на педагогически специалист. 
3. Обучение за безопасно и отговорно поведение в мрежата на 
образователната институция и в интернет. 
4. Информация за правилата за работа в мрежата. 
5. Сигурна цифрова среда в училището. 
6. Ползване на мобилните си устройства извън учебния процес (почивката и  
междучасията), а при изрично указание на учител – и в учебния час за целите 
на учебния процес. 
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IV Правилата за безопасна работа в интернет, 
 които децата и учениците са задължени да спазват, се поставят на видно място 
в образователната институция, както и в компютърните кабинети, така и на 
сайта на училището. 
  
В началото  на  учебната  година  по  подходящ  начин  всички  деца и  техните 
родители/настойници/попечители се  запознават  с  тях.  Педагозите 
периодично напомнят за тях и за сигурността в интернет в подходящи форми и 
дейности, в които се включват децата/учениците и родителите им. 
 
 
 
 
 
 

V Основни отговорности за училищната общност 
 

Основни отговорности на училищното ръководство /директор/ 

1. Разработване, притежаване и популяризиране на онлайн визията и 
културата за безопасност онлайн за всички заинтересовани страни, в 
съответствие с националните и местни препоръки с подходяща подкрепа 
и консултации в училищната общност. 

2.  Развиване  на стабилна онлайн култура на безопасност. 
3. Осигуряване на подходящи и актуални политики и процедури по 

отношение на онлайн безопасността, включително  Политика за 
приемливо използване, която обхваща подходящо професионално 
поведение и използване на технологията. 

4.  Да работи и да подпомага техническия персонал в наблюдението на 
безопасността и сигурността на училищните / образователни системи и 
мрежи и да гарантира, че системата на училищната / образователната 
мрежа се наблюдава активно. 

5. Да са наясно с всякакви инциденти, свързани с безопасността• 
Получаване и редовен преглед на онлайн защитни записи и 
използването им за информиране и оформяне на бъдещата практика. 

6.  Осигуряване на надеждни канали за докладване на училищната 
общност за достъп по отношение на онлайн свързани с 
проблеми,безопасността, включително вътрешна, местна и национална 
подкрепа. 
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7. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези 
правила. 

8. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до 
училищната мрежа и интернет в съответствие с учебния план и 
възможностите на училището. 

9. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния 
процес чрез училищната мрежа и интернет, включително и в 
извънучебно време. 

10.Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в 
интернет извън редовните учебни занятия. 

11.Организира и контролира прилагането на мерки, включително и 
съвместно с интернет доставчика, ограничаващи достъпа на учениците 
до вредно или  незаконно съдържание в интернет в съответствие с 
действащото законодателство в Република България. 

12.Предварително одобрява материалите за публикуване в училищната 
интернет страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното 
съдържание в съответствие с принципите на училищната политика. 

13.Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за 
работата на учениците в училищната мрежа и в интернет. 

14.Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в 
съответствие с нормативните изисквания. 

15.Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, 
осъществяван чрез училищната мрежа. 

16.  Информира учениците, че трафика се следи и при констатирани 
нарушения може да бъде установено лицето, което ги е извършило. 

17.Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за 
осигуряване на безопасен и контролиран интернет достъп в училище и в 
къщи. 

18.Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на 
незаконно съдържание в училищната мрежа и в интернет. 

19.  Организира в началото на всяка учебна година запознаване на 
учениците и родителите с училищните правила за безопасна работа в 
мрежата. 

20.Осигурява отговорно лице, което да изпълнява функциите на системен 
администратор. 

21.Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица 
при констатирани нарушения на тези правила. 

22.Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по, т. 10 
- 16  на други служители от училището. 
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23.Предприема подходящи оценки на риска по отношение на безопасното 
използване на технологията, включително осигуряване на безопасно и 
отговорно използване на устройствата. 

24.Одит и оценка на настоящата практика за онлайн безопасност, за да се 
идентифицират силните страни и областите за подобрение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основни отговорности за всички учители: 

 
1. Запознаване с училищните политики за допустимо използване (AUP) и 

спазването им 
2. Поемане на отговорност за сигурността на училищните / учебни системи 

и данни. 
3. Познаване на редица различни проблеми с онлайн безопасността и как 

те могат да се отнасят към децата,за които носят отговорност 
4.  Моделиране на добри практики при използване на нови и 

нововъзникващи технологии 
5.  Вграждане на онлайн обучение за безопасност в предоставянето на 

учебни програми, където е възможно. 
6. Поддържане на професионално ниво на поведение при личното 

използване на технологии, както на място, така и извън него. 
7. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на 

децата и  учениците до незаконно и вредно съдържание в мрежата.  
8. Уведомяват незабавно директора на детската градина/училището при 

нарушаване на правилата, случаи на кибертормоз или при установяване 
на незаконно и вредно съдържание или поведение в мрежата.  

9. Оказват подкрепа на деца и ученици – обект на кибертормоз, чрез 
първоначална  психологическа  подкрепа  от  училищния  психолог,  чрез 
разговор  от страна на педагог в детската градина за снижаване на 
напрежението у детето.  

10.Сигнализират при необходимост Дирекция „Социално подпомагане“ по 
местоживеене  на  детето/ученика  с  цел  оценяване  на  нуждата от 
насочване  към социални услуги за оказване на последваща подкрепа. 
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Системният администратор (служител в образователната 
институция или нает външен специалист): 

 
1. Осигурява общата безопасност и функционалност на мрежата. 
2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на децата и 

учениците до  вредно  или  незаконно  съдържание и  поведение в 
интернет  в  съответствие  с действащото законодателство на Република 
България.  

3. Извършва периодичен преглед на компютърната мрежа на 
образователната  институция за наличие на възможни заплахи и рискове 
за сигурността на децата и учениците при работа в интернет. 

4. Следи трафика, осъществяван чрез компютърната мрежа на 
образователната  институция.  

5. Предприема незабавни мерки за преустановяване на достъпа на децата 
и  учениците до незаконно и вредно съдържание в мрежата. 

6. Уведомява незабавно директора на детската градина/училището при 
случаи  на  кибертормоз,  нарушаване  на  правилата  или  при 
установяване  на  незаконно съдържание или поведение в мрежата.  

7. Съдейства за установяване на извършители на кибертормоз и прилага 
мерки  за ограничаване на такива случаи 

. 

Основните отговорности на учениците: 

 
1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели. 
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или 
незаконна дейност. 
3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за 
своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и 
служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях. 
4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на 
техни близки, без предварително съгласие на родителите. 
5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в 
интернет, освен след съгласието на родителите. 
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6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието 
наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат 
да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно 
съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, 
етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др. 
7.Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са 
обидни, заплашващи или неприлични; 
8.Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена 
от непознат подател. 
9.Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения. 
10.Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 
училищната компютърна мрежа или атакува други системи. 
11.Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и 
електронна поща. 
12.Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си. 
13.Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски 
материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава 
авторски права. 
14.При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и 
да пазят доброто име на училището. 
15.Четене на правилата за допустимо използване (AUP) в училище и 
спазването им. 
16.Зачитане на чувствата и правата на другите както в офлайн, така и извън 
него. 
17.Поемане на отговорност за опазване на себе си и другите онлайн. 
18.Поемане на отговорност за собственото им осъзнаване и учене във връзка с 
възможностите и рисковете, породени от новите и нововъзникващите 
технологии. 
19.Оценка на личните рискове от използването на която и да е конкретна 
технология и поведение на безопасно и отговорно ограничаване на тези 
рискове. 
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 VI Основни права и задължения на родителите  
 
Родителите носят отговорност за:  

1. Запознаване с правилата за допустимо използване, насърчаване на 
децата им да се придържат към тях. 

2. Обсъждане на проблеми с онлайн безопасността с децата им, подкрепа 
на училището в техните подходи за онлайн безопасност и засилване на 
подходящо безопасно онлайн поведение у дома. 

3. Ролево моделиране на безопасно и подходящо използване на 
технологиите и социалните медии. 

4. Идентифициране на промени в поведението, които биха могли да 
покажат, че детето им е изложено на опасност от вреда онлайн. 

5.  Допринасяне за развитието на училището / определяне на онлайн 
политики за безопасност. 

6. Осъществяват постоянен контрол за сигурността на детето си в 
интернет. 

7. Проявяват интерес към активността на детето си в мрежата, 
включително и  създаването  на  профили  в  социални  мрежи  и 
регистрации  в  сайтове  и  мобилни приложения, както и  да разяснят 
последствията  от  създаването и/или разпространението на определено 
съдържание. 

8. При установяване, че детето им е жертва на кибертормоз, да 
сигнализират на  отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба 
с организираната престъпност” (http://www.cybercrime.bg/bg), или 
Центъра  за  безопасен  интернет (https://www.safenet.bg/), както и могат 
да потърсят съдействие от Дирекция „Социално подпомагане“ по 
местоживеене на детето с цел оказване на психологическа подкрепа на 
детето. В  този  случай  трябва  да  уведомят и  директора  на 
образователната институция. 

9. Съхраняват здравето на детето, като проследяват времето за 
използване на  интернет. 

10.  Уведомят директора на образователната институция, когато им стане 
известно, че детето им е обект на тормоз от друго дете, с което е в едно 
и също училище. 
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Родителите имат право да: 

1. Получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на  
техните деца при работа в интернет в детската градина/училището и вкъщи. 

2.  Бъдат своевременно информирани, ако детето им е обект на 
кибертормоз в  

детската градина/училището. 
3. Участват съвместно с ръководството на образователната институция 

при  
разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата 
от страна на техните деца. 

4.  Участват със свои предложения в определянето на правилата и мерките 
за безопасно използване на интернет в детската градина/училището. 

5.  Получат информация за информационно-сигнализационни платформи 
като  

www.gdbop.bg; 
www.cybercrime.bg; 
www.spasidete.com; 
www.safenet.bg; 
www.facebook.com/bgcybercrime. 
 
 
 

 

VII Облачна платформа 
 
 

ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой използва G Suite for Education /Google 
Workspace/ като основно средство за изпълнение на ИКТ програмата, но също 
така и за обучение в цялата учебна програма. 

За да имат достъп до G-Suite, училището предоставя на децата акаунт. 

Децата могат да използват акаунтите и свързаните с тях приложения в и извън 
училище съгласно политиката за приемливо използване (приложение ) 

Преди предоставяне/управление на акаунт в Google Workspace, училището 
изисква писмено съгласие от родителя/настойника на ученика. (приложение 3), 
който е предварително запознат с политиката на Google за ползване на лични 
данни (Приложение 4) 
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VIII Управление на уеб сайта на училището  
 

1. Училището гарантира, че информацията, публикувана на уеб сайта на 
училището, отговаря на изискванията, определени от Министерството на 
образованието. 

2. Данните за контакт на уеб сайта ще бъдат адресът на училището,имейл и 
телефонен номер. 

3. Личната информация за учениците няма да бъде публикувана. 
4. Назначеният за целта специалист  ще поеме цялостната редакторска 

отговорност за публикуваното онлайн съдържание и ще гарантира, че 
информацията е точна и подходяща. 

5. Уебсайтът ще отговаря на указанията на училището за публикации, 
включително зачитане на правата за  интелектуална собственост, политиките 
за поверителност и авторските права. 

6. Училището ще публикува информация за защита, включително онлайн 
безопасност, на уебсайта на училището за членовете на общността. 

 

IX   Публикуване на изображения и видеоклипове онлайн 
 

1. Училището гарантира, че всички изображения и видеоклипове, споделени 
онлайн, се използват в съответствие с правилата в училище за използване на 
изображения. 

2. Училището гарантира, че цялото използване на изображения и видеоклипове 
се извършва в съответствие с други политики и процедури, включително 
защита на личните данни, Правила за приемливо използване, Кодекси за 
поведение, използване на лични устройства и мобилни телефони и т.н. 
 

 X  Управление на имейл 
 

1. Учениците могат да използват училищните имейл акаунти само за 
образователни цели. 

2. На всички членове на персонала се предоставя конкретен имейл адрес, който 
да се използва за всяка официална комуникация. 

3.  Използването на лични имейл адреси от персонала за официална 
кореспонденция не е разрешено. 

4. Препращането на всякакви верижни съобщения / имейли и др. не е разрешено. 
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5. Спам или нежелана поща ще бъдат блокирани и докладвани на имейл 
доставчика. 

6. Достъпът до системи за електронна поща за училища винаги ще се 
осъществява в съответствие със законодателството на Република България за 
защита на данните и в съответствие със съответната  политика на училището. 

7. Групови имейл адреси не  могат да се използват за комуникация извън 
училището. 

 

 
XI Използването на интернет 
 

1.  Достъпът до интернет на училището ще бъде предназначен за подобряване и 
разширяване на образованието. 

2. Нивата на достъп до интернет ще бъдат периодично преразглеждани, за да 
отразят изискванията на учебната програма и възрастта и способностите на 
учениците. 

3. Всички членове на персонала са наясно, че не могат да разчитат само на 
филтриране, за да защитят учениците и че надзорът и  управлението в 
класната стая за безопасна и отговорна употреба са от съществено значение. 

4. Надзорът върху учениците ще бъде съобразен с възрастта и способностите им. 
5. Всички притежавани от училище устройства ще бъдат използвани в 

съответствие с Правилата за допустимо използване в училище и със 
съответните мерки за безопасност и сигурност. 

6. Членовете на персонала винаги ще оценяват уебсайтовете, инструментите и 
приложенията напълно преди употреба в класната стая или у дома. 

7. Учениците ще бъдат обучени в ефективното използване на Интернет в 
научните изследвания, включително уменията за придобиване и обогатяване 
на  знания локализиране, извличане и оценка. 

8. Училището гарантира, че използването на материали, получени от Интернет от 
персонала и учениците, е в съответствие със закона за авторското право и 
признава източника на информация. 

9. Учениците ще бъдат научени да ползват критично материалите, които са 
прочели,както и как да проверяват информацията, преди да приемат нейната 
точност и достоверност. 

10. Оценяването на онлайн материали е част от преподаването и ученето по всеки 
предмет и ще се разглежда като изискване в учебната програма. 

11. Училището ще използва интернет, за да даде възможност на учениците и 
персонала да общуват и да си сътрудничат в безопасна и сигурна среда. 
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XII Политика за социалните медии 
 
Примери за социални медии могат да включват блогове, уикита, сайтове за социални 
мрежи, форуми, мултиплейър онлайн игри, приложения, сайтове за споделяне на 
видео / снимки, чат стаи, незабавни съобщения и много други. 

1.  Всички членове на училищната общност ще бъдат насърчавани да участват в 
социалните медии по положителен, сигурен и отговорен начин. 

2.  Информация за безопасно и отговорно използване на социалните медии ще се 
съобщава ясно и редовно на всички членове на училищната общност. 

3. Училището ще контролира достъпа на учениците до социалните медии и 
сайтове за социални мрежи, докато са на място и при използване на 
училищните устройства и системи. 

4. Неподходящо или прекомерна употреба на социалните медии по време на 
училище / работа в час или докато се използва  училищно устройство  может да 
да доведе до дисциплинарни или правни действия. 

5. Всякакви опасения относно онлайн поведението на който и да е член на 
общността на училището в сайтовете на социални медии трябва да бъдат 
докладвани на ръководния екип и ще бъдат управлявани в съответствие с 
политики като борба с тормоза, поведение и защита / закрила на детето и др.. 

6.  Всяко нарушение на училищната политика може да доведе до предприемане 
на наказателни, дисциплинарни или граждански действия и това ще зависи от 
възрастта на замесените лица и обстоятелствата на извършената грешка. 
Предприетите действия ще бъдат в съответствие със съответните политики. 

 
Основните официални канали за социални медии в Основно училище “ Христо Ботев”, 
гр. Ахелой са: 
 
- Facebook  
- YouTube 
- Blogger 
 
 

7. Официалното използване на сайтовете за социални медии от училището ще се 
извършва само с ясни образователни цели 

8. Официалното използване на сайтове за социални медии като средства за 
комуникация ще бъде оценявано на риска и официално одобрено от директора 

9. Персоналът ще използва имейл адреси, предоставени от училище, за да се 
регистрира и да управлява всички официални одобрени канали за социални 
медии. 
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10. Членовете на персонала, управляващи официални канали за социални медии, 
ще подпишат специфична Политика за допустимо използване (AUP), за да се 

            уверят, че са наясно с необходимото поведение и очаквания за използване и 
да                гарантират, че сайтовете се използват безопасно, отговорно и в 
съответствие с местните и национални насоки и законодателство. 

11. Цялата комуникация в официалните платформи за социални медии ще бъде 
ясна, прозрачна и отворена за контрол. 

12. Всяка онлайн публикация в официални сайтове в социалните медии ще 
отговаря на законовите изисквания. 

13. Използването на официални социални медии ще бъде в съответствие със 
съществуващите политики, включително борба с тормоза и закрила на детето. 

14. Изображения или видео клипове на деца ще се споделят само в официални 
сайтове / канали в социалните медии в съответствие с политиката за 
използване на изображения.. 

15. Публичните съобщения от името на училището ще бъдат четени и съгласувани, 
когато е възможно, от поне двама представители на училищния персонал. 

 

 
 
 
 

XIII Лични устройства и мобилни телефони 
 
 
Широко разпространената собственост на мобилни телефони и редица други лични 
устройства сред деца,младежи и възрастни изисква от всички членове на училищната 
общност да предприемат стъпки, за да гарантират, че мобилните телефони и личните 
устройства се използват отговорно. 
 
Правила за безопасно използване на лични устройства и мобилни 
телефони 

 
1. Употребата на лични устройства и мобилни телефони ще се извършва в 

съответствие със закона и правилата в училището. 
2. Електронните устройства от всякакъв вид, които се въвеждат на място, са 

отговорност на потребителя по всяко време.Училището не поема никаква 
отговорност за загуба, кражба или повреда на такива предмети. 

3. Изпращането на обидни или неподходящи съобщения или съдържание чрез 
мобилни телефони или лични устройства е забранено от който и да е член на 
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общността и всички нарушения ще бъдат разглеждани като част от политиката 
за поведение. 

4. Всички членове на училищната общност ще бъдат посъветвани да гарантират, 
че техните мобилни телефони и лични устройства не съдържат никакво 
съдържание, което може да се счита за обидно, унизително или по друг начин 
да противоречи на политиките на училището / настройките. 

5. Училищните мобилни телефони и устройства винаги трябва да се използват в 
съответствие с Политиката за приемливо използване и всички други съответни 
политики. 

6. При конфискация на мобилния телефон, ученикът трябва да изключи устройството 
преди да го предаде на учителя, за да защити личните данни на телефона. Ако 
телефонът не е върнат в края на учебния ден, родителите трябва да бъдат 
информирани, а телефонът съхранен на сигурно място. 
 
 
 

Сигурност и управление на информационните системи 
 

1. Сигурността на училищните информационни системи и потребители ще се 
преразглежда редовно. 

2. Защитата от вируси ще се актуализира редовно 
3. Файловете, съхранявани в мрежата на училището, ще се проверяват редовно. 

Подходящото използване на потребителски данни за вход и пароли за достъп 
до училищната мрежа ще бъде приложено за всички 

4. Всички потребители са длъжни да излязат от своя профил или да заключат 
своите екрани / устройства, ако системите са без надзор. 

5.  Училището ще наблюдава използването на интернет на всички притежавани от 
училището устройства. 
 
 

Политика за пароли 
 

1. Всички потребители са информирани да не споделят пароли или информация с 
други и да не влизат в онлайн пространството с паролата на друг потребител 

2. Персоналът и учениците трябва винаги да пазят паролата си поверителна и да 
не я споделят с други или да я оставят на място, където другите могат да я 
намерят. 

3. Всички членове на персонала имат свое уникално потребителско име и лични 
пароли за достъп . Членовете на персонала са отговорни за опазването на 
поверителността на паролата си. 
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Филтриране и наблюдение 
 

1. Управителният орган ще гарантира, че училището има подходящо възрастта и 
способностите за филтриране и наблюдение при използването на  училищни 
устройства и системи, за да се ограничи излагането на децата на онлайн 
рискове. 

2. Стратегията за достъп до интернет в училище зависи от нуждите и 
изискванията на нашата общност и следователно е проектирана да отговаря на 
изискванията на възрастта и учебната програма на нашите ученици. 

3.  Всички потребители са информирани, че използването на училищни системи 
може да бъде наблюдавано и че цялото наблюдение е  в съответствие със 
законодателството за защита на данните, правата на човека и 
неприкосновеността на личния живот. 

4. Училището има ясна процедура за докладване на нарушения на филтрирането, 
с която всички членове на училището (целият персонал и всички ученици) са 
запознати . 

5. Ако персоналът или учениците открият неподходящи сайтове, URL адресът ще 
бъде докладвани. 

6.  Всички материали, които училището смята за незаконни, ще бъдат докладвани 
на подходящи агенции като полицията  

7. Всички членове на общността ще бъдат информирани за обхвата на онлайн 
рисковете. 

8.  Жалбите за злоупотреба с интернет ще бъдат разглеждани в рамките на 
процедурата за жалби на училището. 

9. Оплакванията за онлайн / кибертормоз ще бъдат разглеждани съгласно 
политиката на училището за борба с тормоза  

10. Всяка жалба за злоупотреба с персонала ще бъде отнесена до главния 
учител/директор. 

11.  Учениците, родителите и служителите са информирани за процедурата за 
жалби в училищата. 
 

 
 
 
Политиката за онлайн безопасност на ОУ “ Христо Ботев” е отворена и може да бъде 
коригирана и допълвана през учебната година. 
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Приложение 1 

Политика за приемливо използване на интернет и ИКТ в 
ОУ „Хр. Ботев“ 

                                                 /педагогически персонал/ 
 
 
Декларация за приемлива употреба 
 
Компютърната система е собственост на училището. „Компютърната система“        
означава всички компютри и свързаното с тях оборудване, принадлежащи на          
училището, независимо дали са част от интегрираната мрежа на училището или са            
самостоятелни, или са изнесени извън обекта. 
 
Професионалното използване на компютърната система се характеризира с дейности,         
които осигуряват на децата подходящ учебен опит и позволявате на педагозите да            
подобрят собственото си професионално развитие.  
Училището признава, че технологии като Интернет и електронна поща ще имат силен            
ефект върху образованието и професионалното развитие на персонала на децата          
през следващите години и съответно е изготвена Политиката за достъп до интернет в             
училището. 
 
Инсталирането на софтуер или хардуер, неоторизиран от училището, независимо         
дали е законно лицензиран или не, е изрично забранено. 
 
Училището си запазва правото да разглежда или изтрива всички файлове, които могат            
да се съхраняват в компютърните му системи, или да наблюдава посещаваните           
интернет сайтове. 
 
Всички членове на персонала, студенти на стаж, преподаватели и т.н. трябва да            
подпишат копие от тази декларация за политика, преди да бъде дадена парола за             
вход в системата. Всички деца трябва да бъдат информирани чрез дискусия в клас за              
всички важни въпроси, свързани с приемливата употреба, особено мониторинга на          
използването на Интернет. 
 
 
 
 
 
Политиката за достъп до интернет 
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● Цялата интернет дейност трябва да е подходяща за професионални дейности          
на персонала или за обучение на децата; 

● Достъпът е ограничен до използването на упълномощени акаунти и пароли,          
които не трябва да се предоставят на друго лице; 

● Интернет може да бъде достъпен от персонала и децата през цялото им време             
в училище; 

● Забранена е дейност, която застрашава целостта на компютърните системи на          
училището или която атакува или поврежда други системи; 

● Потребителите носят отговорност за всички изпратени имейли и за сключените          
договори, които могат да доведат до получаване на електронна поща. Трябва           
да се обърне дължимото внимание на съдържанието. Трябва да се прилагат           
същите професионални езикови нива като писмата и други медии; 

● Използването на интернет на училището за лична финансова изгода         
(включително използването на сайтове за онлайн търг, хазарт, политически         
цели или реклама) е забранено 

● Авторските права на материалите трябва да се спазват. Когато се използват           
изтеглени материали, включително безплатни материали, правата на       
интелектуална собственост на създателя трябва да бъдат зачитани и         
кредитирани. 

● Използването на материали, съхранявани в училищната мрежа за лична         
финансова изгода, е забранено; 

● Публикуването на анонимни съобщения и препращането на верижни писма е          
забранено; 

● Забранено е използването на Интернет, електронна поща или други медии за           
достъп до неподходящи материали като порнография, расистки или други         
обидни материали; 

● Цялата уеб дейност се наблюдава, включително съдържанието на        
електронната поща, поради което потребителят носи отговорност да се увери,          
че е излязъл от системата, когато е изпълнил задачата си; 

● На децата не трябва да се предоставя без надзор достъп до Интернет. За             
целите на тази политика „надзор“ означава, че потребителят е в пряк поглед на             
отговорен възрастен; 

● Преподаването на интернет безопасност е включено в компютърната учебна         
програма на училището, но всички учители трябва да включват въпроси за           
безопасността в интернет като част от дискусиите си относно отговорното          
използване на компютърните системи в училище; 

● Ежегодно в училище ще се провеждат Ден за по-безопасен интернет и Седмица            
на електронната безопасност, за да се повиши осведомеността относно         
електронната безопасност. Правилата, подходящи за деца, свързани с        
безопасното използване на интернет, ще бъдат показани във всяка класна стая           
и ИКТ пакет, а децата ще бъдат насърчавани да ги познават и да се позовават               
на тях. Те също се съобщават на родителите. 
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● Всички деца трябва да разберат, че ако видят неприемливо изображение на           
екрана на компютъра, те трябва да изключат екрана и да докладват незабавно            
на служител. 
 

● Всички ученици трябва да подпишат приемливото използване на политиката на          
ИКТ за деца в началото на всяка академична година, а също така учениците,             
които пристигнат в различни моменти през годината 

 
 
 
 
Мониторинг на Интернет и безопасност 
 

Системният администратор има възможност да наблюдава използването на Google          
Workspace в организацията и да получава сигнали за подозрителна дейност. 
Отговорност на директора и системния администратор е да преглеждат периодично          
тази дейност.  
Системният администратор получава предупреждение по имейл,в който ще бъдат         
подробно описани всякакви подозрителни формулировки или извършени търсения.        
Тези инциденти ще се разследват допълнително чрез дискусия със съответния          
персонал. Тяхно задължение е да докладват на директора за всяко нарушение на            
училищната интернет политика и / или използване на нецензурен, расистки или           
заплашителен език, открити от системата.  
 
 
Нарушаването на Интернет политиката и използването на неподходящ език могат да           
бъдат решени по различни начини, включително премахване на правата за достъп до            
Интернет и правата за достъп до компютърна система, срещи с родители и др.,в             
съответствие с тежестта на нарушението и Политиката на поведение на училището. 
 
Нарушенията на политиката за достъп до интернет от персонала ще бъдат           
докладвани на директора на училището и ще бъдат разглеждани в съответствие с            
дисциплинарната политика на училището . 
 
 
Публикуване на материали  в Интернет 
 
Училището желае уебсайтът на училището да отразява разнообразието от дейности,          
които се провеждат в ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой.  
Училището обаче признава потенциала за злоупотреба, който материалите,        
публикувани в Интернет, могат да привлекат, колкото и малък да е този риск.  
 
Следователно, когато се обмисля материал за публикуване в Интернет, трябва да се            
имат предвид следните принципи: 
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● Не може да се публикува видеозапис без писменото съгласие на родителите /            

законния настойник на съответното дете и собственото устно съгласие на          
детето; 

● Фамилиите на деца не трябва да се публикуват, особено във връзка със            
снимков или видео материал; 

● Не трябва да се прави връзка между физическо лице и домашен адрес ; 
● Когато лицето, публикуващо материал, подозира, че може да има въпроси,          

свързани със закрилата на детето, тогава трябва да се вземе сериозно           
внимание дали този материал може да бъде публикуван или не.  
 
 

Правила за използването на преносими устройства за съхранение на данни. 
 

● Преди използването на сменяеми устройства ( външен диск, флаш памет и др.)            
същите следва задължително да се сканират от ползвателя 

● Използването на преносими устройства е разрешено само когато това е          
необходимо за учебните задължения. Не е позволено свързване на личните          
камери или МП3 с училищни компютри, освен в рамките на специфична           
задача. 

● Желателно е съхраняването на преносими устройства, които свързвате с         
училищни компютри да съдържат единствено файлове за образователни цели. 

● Служителите трябва да избягват съхранението на чувствителни данни за         
ученици и други служители на преносимите устройства, освен ако това е           
необходимо за изпълнение на техните задължения, защото винаги има риск          
тези устройства да бъдат откраднати или изгубени. 

● В случай на инциденти, като заразяване със злонамерен софтуер чрез          
използване на преносимо устройство или загуба на устройството и особено ако           
ако на устройството са записани чувствителни данни за ученици или          
служители, собственикът на устройството незабавно уведомява ръководството       
на училището и/или системния администратор. 

 
 
Правила за използването на пароли 
 

● всеки служител разполага с уникална парола/потребителско име в рамките на          
Google Workspace for Education 

● Забранява се предоставянето на личната парола на трети лица, както и           
използването на чужда парола за достъп до онлайн услуги 

● Членовете на персонала са отговорни за опазването на поверителността на 
паролата си. 
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Потвърждавам, че съм запознат и съгласен с училищната Политика за приемливо           
използване на ИКТ. 
 
 
 
Име и длъжност : …………………… 
 
Подпис:......................... 
 
Дата: …………………. 
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Приложение 2 

Политика за приемливо използване на интернет и ИКТ 
в  ОУ „ Хр. Ботев“ 

 
Права и задължения на учащите 

 

Тази политика за допустима употреба има за цел да гарантира:  

 
➢  че учениците ще бъдат отговорни потребители и  ще бъдат в безопасност, 

докато използва интернет и други комуникационни технологии за 
образователна, лична и развлекателна употреба.  

➢ че училищните потребители са защитени от случайни или умишлени 
злоупотреби, които могат да изложат сигурността на системите и 
потребителите.  

➢  че учениците са защитени от потенциален риск при използването на 
технологията в ежедневната им работа. 

 
 
Ние сме посветени на достъпа до подходяща технология, която отключва потенциала 
на учениците ни  и ни свързва локално и глобално. Предвиждаме учебна среда, при 
която технологията е част от нас, а не отделно от нас. 

Вярваме, че огромната стойност на технологиите и мрежата от информационни 
технологии като образователен ресурс далеч надхвърля потенциалните рискове. Ще 
използваме съществуващите и новоразвиващите се технологии като средство за 
учене и развитие през 21-ви век и ще подготвим нашите ученици за успех за постигане 
на целите им в конкурентната глобална електронна ера.  

Достъпът до инструментите и ресурсите на световна мрежа и разбирането кога и как 
тези инструменти се използват по подходящ и ефективен начин са наложителни при 
обучението на всеки ученик. 
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Информационните технологични ресурси на училището, включително имейл и достъп 
до Интернет, се предоставят с образователна цел.  

Ако имате някакви съмнения относно това дали дадена дейност е приемлива, 
консултирайте се с вашия учител, ръководител/директор, за да решите дали дадена 
употреба е подходяща.  

А. Спазването на следната политика е необходимо за да се осигури 
безопасен  достъп до технологичните ресурси на училището: 

1. Използване само на назначени акаунти. 
2. Преглед, използване или копиране на пароли, данни, за които потребителят е 

упълномощен. 
3. Въздържане от разпространение на лична информация за други или за себе си. 

Б. Потребителите трябва да зачитат и защитават целостта и 
сигурността на всички електронни ресурси, като: 

1. Спазват всички училищни интернет филтри и публикувани практики за мрежова 
сигурност. 

2. Докладват за рискове или нарушения на сигурността на своя учител или 
мрежов администратор. 

3. Не унищожават или увреждат данни, мрежи или други ресурси, които не им 
принадлежат тях без изричното разрешение от собственика. 

4. Уведомяват учител или администратор за компютърни или мрежови 
неизправности. 
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В. Потребителите трябва да зачитат и защитават 
интелектуалната собственост на други, като: 

1. Спазват законите за авторското право (не правят нелегални копия на музика, 
игри или филми). 

2. Се позовава на източници при използване на чужда работа (за да се избегне 
плагиатство). 

Г. Потребителите трябва да зачитат принципите на общността, като: 

1. Комуникират само по добри и уважителни начини. 
2. Докладват заплашителни или неприемливи материали на учител или 

администратор. 
3. Не осъществяват достъп, предаване, копиране или създаване на материали, 

които нарушават училищния кодекс за поведение или кодекс на честта (като 
съобщения / съдържание, които са порнографски, заплашителни, груби, 
дискриминационни или предназначени да тормозят). 

4. Не допускат умишлен достъп, предаване, копиране или създаване на 
незаконни материали (като непристойност, откраднати материали или 
незаконни копия на защитени с авторски права произведения). 

5. Не използват ресурсите за продължаване на други действия, които са 
престъпни или нарушават училищния кодекс за поведение или кодекс на 
честта. 

6. Избягват спам, верижни писма или други масови нежелани писма. 
7. Въздържат се от покупка, продажба, реклама или извършване на бизнес по 

друг начин, освен ако не е одобрено като училищен проект. 
8. Уведомяват незабавно своя учител/директор/администратор ако имат 

съмнения, че те или познатите им са предмет на онлайн тормоз. 

Д. Потребителите могат, ако са в съответствие с горната политика, 
да:  

1. Проектират и публикуват уеб страници и други материали от училищни 
ресурси. 

2. Комуникират по електронен път чрез инструменти като имейл, чат, текст или 
видеоконференции. 

3. Инсталират или изтеглят  софтуер, ако също е в съответствие със законите и 
лицензите. 
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4. Използват ресурсите за всякакви образователни цели по време на учебните 
часове. 

Е. Лични устройства 

1. На територията на училището е разрешено използване на мобилни 
телефони и др. устройства САМО с образователна цел. 

2. Мобилните телефони на учениците се съхраняват изключени/без звук на 
сигурно място в класната стая и се използват по време на учебния 
процес само по преценка и с разрешението на учителя и само с 
образователна цел. 

3. Забранено е ползването на социални медии от учениците през училищно 
време (вкл. в междучасия, обедна почивка и др.) 

4. Електронните устройства от всякакъв вид, внесени на място, са 
отговорност на потребителя по всяко време. 

5. Училището не поема отговорност за загубата, кражбата или повредата 
на такива предмети. Нито пък поема отговорност за всички 
неблагоприятни последици за здравето, причинени от такива устройства 
(потенциални или действителни). 

6. При неспазване на правилата за употреба на лични устройства, същите 
могат да бъдат конфискувани от учител/директор и предадени в края на 
учебния ден на родителя/настойника на ученика. 

Ж. Правила за използването на преносими устройства за съхранение на          
данни. 
 

1. На учениците не е разрешено използването на преносими устройства за 
съхранение на данни (външен хард диск, флаш памет), освен ако не са 
получили изрично съгласие на учителя и само за извършване на възложена 
задача. 

2. Не е позволено свързване на  личните камери или МП3  с училищни компютри, 
освен в рамките на специфична задача и под надзор на учителя. 

З. Правила за използването на пароли 
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● Всеки ученик разполага с уникална парола/потребителско име в рамките на          
Google Workspace for Education 

● Забранява се предоставянето на личната парола на трети лица, както и           
използването на чужда парола за достъп до онлайн услуги 

● Учениците са отговорни за опазването на поверителността на паролата си. 
 

Последици при нарушение 

Нарушенията на тези правила могат да доведат до дисциплинарни действия, 
включително загуба на привилегиите на потребителя да използва ресурсите на 
информационните технологии на училището. По-нататъшна мярка може да бъде 
наложена в съответствие с кодекса за поведение на училището в зависимост от 
степента и тежестта на нарушението. 

Надзор и мониторинг 
Администраторите на училищата и мрежите и техните упълномощени служители 
следят използването на ресурсите на информационните технологии, за да гарантират, 
че употребите са сигурни и са в съответствие с тази политика. Администраторите си 
запазват правото да разглеждат, използват и разкриват всички данни, намерени в 
информационните мрежи на училището, с цел подобряване на здравето, 
безопасността, дисциплината или сигурността на всеки ученик или друго лице или за 
защита на имуществото. Те могат също да използват тази информация в 
дисциплинарни действия и ще предоставят доказателства за престъпление на 
правоприлагащите органи. 
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Приложение 3  

Споразумение за ученици / Правила за интернет 
безопасност 

● Ще използвам само имейл адреса на класа си, когато изпращам имейли. 
● Няма умишлено да търся, спасявам или изпращам нищо, което може да 

бъде неприятно или нередно. 
● Няма да търся умишлено или да влизам в неподходящи уеб сайтове или 

приложения. Ще разгледам подходящия за възрастта сертификат, когато 
играя игри или гледам видеоклипове. 

● Ще общувам само онлайн с хора, одобрени от доверен възрастен. 
● Ще се погрижа всички ИКТ контакти с други деца и възрастни да бъдат 

отговорни, учтиви и разумни. 
● Няма да си позволя да участвам в инциденти с кибертормоз нито в 

училище, нито у дома чрез приложения или уеб сайтове като Whatsapp, 
Snapchat , Facebook и др. 

● Няма да давам свои или чужди данни, като имена, телефонни номера 
или домашни адреси или снимки при използване на устройства в 
училище или у дома. 

● Няма да казвам на други хора своите пароли. 
● Няма да се срещам с хора, с които съм се запознал онлайн. 
● Ще отварям / изтривам само собствените си файлове. 
● Няма да се опитвам да изтегля или инсталирам нищо в училищната 

мрежа или у дома без разрешение. 
● Ще нося отговорност за поведението си, когато използвам ИКТ, защото 

знам, че тези правила са създадени за моя безопасност. 
● Знам, че използването на ИКТ може да бъде проверено и че родителите 

ми ще бъдат уведомени,ако член на училищния персонал е загрижен за 
моята безопасност. 

● Няма да използвам мобилния си телефон в училище по никаква причина, 
освен с разрешението и по преценка на учителя с образователна 
цел.Ако все пак донеса телефона си на училище със себе си, ще 
следвам правилата на училището за мобилни телефони. 

● Незабавно информирам възрастен (родител, учител, директор, 
педагогически съветник), когато попадна на материали, които ме карат 
да се чувствам неудобно или на материали с вредно или незаконно 
съдържание, което може да бъде порнография,  проповядване  на 
насилие  и  тероризъм,  етническа  и  
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религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др. 

●  Да не отговарям на съобщения, които са обидни, заплашителни, 
неприлични  или ме карат  да  се чувствам неудобно. Информирам 
родителите  си/класния ръководител, учител, директор, педагогически 
съветник за такива съобщения.  

● Ако някой ме обижда и тормози онлайн, не отговарям. Докладвам го на 
отговорен възрастен (родител, учител, директор, педагогически 
съветник). Мога и сам да  докладвам,  като  подам  сигнал  на  самия 
сайт  или  на  посочените  адреси: www.gdbop.bg; www.cybercrime.bg; 
www.spasidete.com; www.facebook.com/bgcybercrime; www.safenet.bg и го 
блокирам. Добре е да направя веднага екранна снимка (скрийншот) на 
съответния разговор или съдържание като електронно доказателство, 
което предавам на отговорен възрастен (родител, учител, директор, 
педагогически съветник).  

●  Внимавам, когато разговарям в чат. Помня правило No1: че хората 
онлайн не  винаги са тези, за които се представят и могат да търсят 
определена информация, с която да злоупотребят с мен или с другите 
хора. Правило No2 е че не правя нищо на друг човек в мрежата, което не 
искам да ми се случи и на мен. 

●  Ако се случи да попадна на информация или друго съдържание в 
Мрежата,  което  не ми харесва  или ме плаши  по  някакъв  начин, мога 
да подам сигнал  на денонощната и безплатна Националната телефонна 
линия за деца 116 111, на отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП 
(http://www.cybercrime.bg/bg), на Центъра за безопасен интернет на 
адрес: www.safenet.bg, или на техния телефон 124 123, или през 
чат-модула на www.safenet.bg . 
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● Разбирам, че неспазването на тази Политика за допустимо използване 
може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки в 
съответствие с Политиката на поведение на училището. 

 
 
 
 

Запознах се с Политиката за приемливо използване на ОУ “ Христо Ботев”, 
гр.Ахелой и със споразумението за ученици. 

Съгласен съм да спазвам правилата за интернет безопасност и подкрепям 
безопасното използване на ИКТ в ОУ “ Христо Ботев”, гр.Ахелой. 

 

Име на ученика (подпис) .............................................  

Родител: (подпис) ............................... 

Клас ........................................... 

Дата........................................  
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Приложение 4  

Информация за G Suite за образование / Google Workspace/ 
за родители и настойници 

 
Това известие описва личната информация, която предоставяме на Google за тези 
акаунти и как Google събира, използва и разкрива лична информация от ученици във 
връзка с тези акаунти.  

Използвайки своите акаунти в G Suite for Education, учениците могат да имат достъп и 
могат  да използват следните „Основни услуги“, предлагани от Google (описани на 
https://workspace.google.com/terms/user_features.html ):  

Gmail 
Google+ 
Календар 
Chrome Sync 
Класна стая 
Търсене в облак 
Контакти 
Документи, Таблици, Слайдове, Формуляри 
Диск 
Групи 
Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 
Jamboard 
Google Keep 
Сайтове 
 

Освен това позволяваме на учениците да имат достъп до някои други услуги на Google 
с техните акаунти в G Suite for Education.  

По-конкретно, Вашето дете може да има достъп до следните „Допълнителни услуги“ :  

 
YouTube, Blogger, Google My Maps, Google Earth, Google Play,Chrome Web 
Store. 
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Google предоставя информация за информацията, която събира, както и как 
използва и разкрива информацията, която събира от акаунтите в G Suite for 
Education, в своето Известие за поверителност на G Suite for Education. Можете 
да прочетете това известие онлайн на адрес 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html Трябва да прегледате 
тази информация изцяло, но по-долу са отговорите на някои често срещани 
въпроси: 
 

Каква лична информация събира Google? 

Когато създавате ученически акаунт, ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой може да 
предостави на Google определена лична информация за ученика, включително 
например име, имейл адрес и парола. Google може също да събира лична 
информация директно от ученици, като телефонен номер за възстановяване на акаунт 
или снимка на потребителския профил, добавена към акаунта в G Suite for Education. 

Когато ученик използва услуги на Google, Google също така събира информация въз 
основа на използването на тези услуги. Това включва: 

● информация за устройството, като хардуерен модел, версия на операционната 
система, уникални идентификатори на устройства и информация за мобилна 
мрежа, включително телефонен номер; 

● регистрационна информация, включително подробности за това как 
потребителят е използвал услугите на Google, информация за събитието на 
устройството и адреса на интернет протокола (IP) на потребителя; 

● информация за местоположението, определена от различни технологии, 
включително IP адрес, GPS и други сензори; 

● уникални номера на приложения, като номер на версията на приложението;  
● бисквитки или подобни технологии, които се използват за събиране и 

съхраняване на информация за браузър или устройство, като предпочитан език 
и други настройки. 

 

Как Google използва тази информация?  

В основните услуги на G Suite for Education Google използва лична информация за 
ученици, за да предоставя, поддържа и защитава услугите. Google не показва 
реклами в основните услуги или използва лична информация, събрана в 
основните услуги, за рекламни цели. 
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В Google Допълнителни услуги Google използва информацията, събрана от всички 
Допълнителни услуги, за да ги предоставя, поддържа, защитава и подобрява, за 
разработване на нови и за защита на Google и нейните потребители. Google може 
също да използва тази информация, за да предложи персонализирано съдържание, 
като по-подходящи резултати от търсенето. Google може да комбинира лична 
информация от една услуга с информация, включително лична информация, от други 
услуги на Google. 

 

Използва ли Google личната информация на учениците за потребители в 

училища за насочване на рекламата? 

 

Не!  За потребителите на G Suite for Education в началните и средните училища 
Google не използва никаква лична информация за потребителя (или каквато 
и да е информация, свързана с акаунт в G Suite for Education) за насочване на 
реклами, независимо дали в Основни услуги или в други Допълнителни услуги, 
достъпни при използване на акаунт в G Suite for Education. 

 

Може ли детето ми да споделя информация с други, използващи 

профила в G Suite for Education? 

ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой запазва правото си да разреши на учениците достъп до 
услуги на Google като Google Документи и сайтове, които включват функции, при които 
потребителите могат да споделят информация с други или публично. Когато 
потребителите споделят информация публично, тя може да бъде индексирана от 
търсачките, включително Google. 

 

 

 

Ще разкрие ли Google личната информация на детето ми? 

Google няма да споделя лична информация с компании, организации и лица извън 
Google, освен ако не се прилага едно от следните обстоятелства: 

● Със съгласието на родителите или настойниците. Google ще споделя лична 
информация с компании, организации или лица извън Google, когато има 
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съгласие на родителите (за потребители под възрастта на съгласие), 
което може да бъде получено чрез училищата в G Suite for Education. 

● Акаунтите в G Suite for Education в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ахелой, тъй като те са 
управлявани от училище акаунти, дават на администраторите достъп до 
информацията, съхранявана в тях. 

● За външна обработка. Google може да предостави лична информация на 
свързани лица или други доверени фирми или лица, за да я обработи за Google 
въз основа на инструкциите на Google и в съответствие с известието за 
поверителност на G Suite for Education и всякакви други подходящи мерки за 
поверителност и сигурност. 

● По правни причини. Google ще споделя лична информация с компании, 
организации или лица извън Google, ако има добросъвестно убеждение, че 
достъпът, използването, съхраняването или разкриването на информацията са 
разумно необходими за: 

○ отговарят на всички приложими закони, наредби, правни процеси или 
изпълними правителствени искания. 

○ налагане на приложими Условия за ползване, включително разследване 
на потенциални нарушения. 

○ откриване, предотвратяване или разглеждане по друг начин на измами, 
проблеми със сигурността или технически проблеми. 

○ защита срещу увреждане на правата, собствеността или безопасността 
на Google, потребителите на Google или обществеността, както се 
изисква или е разрешено от закона. 

Google също споделя не лична информация - като тенденции за използването на 
нейните услуги - публично и със своите партньори. 

 

 

Какви избори имам като родител или настойник? 

 

Първо, можете да дадете съгласие за събирането и използването на информацията 
на Вашето дете от Google. Ако не предоставите съгласието си, ние няма да създадем 
акаунт в G Suite for Education за Вашето дете и Google няма да събира или използва 
информацията за детето ви, както е описано в това известие.  

● Ако дадете съгласието си детето да използва G Suite for Education, можете 
да осъществите достъп или да поискате изтриване на акаунта на Вашето 
дете в G Suite for Education, като се свържете с  училищния 
администратор.  
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● Ако искате да спрете по-нататъшното събиране или използване на 
информация за Вашето дете, можете да поискате да използваме 
наличните контроли за услуги, за да ограничим достъпа на Вашето дете 
до функции или услуги или да изтрием изцяло акаунта на детето ви.  

● Вие и Вашето дете можете също да посетите https://myaccount.google.com, 
докато сте влезли в акаунта в G Suite for Education, за да видите и 
управлявате личната информация и настройките на акаунта. 

 

Ако имате още въпроси или бихте искал да прочетете повече:  

 
Ако имате въпроси относно използването на акаунтите ни в G Suite for Education или 
избора, който Ви е на разположение, моля, свържете се с училищния администратор.  

Ако искате да научите повече за това как Google събира, използва и разкрива лична 
информация, за да ни предоставя услуги, моля, прегледайте 

●  Центъра за поверителност на G Suite for Education (на адрес 
https://www.google.com/edu/trust/),  

● Известието за поверителност на G Suite for Education (на адрес 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html)  

● и Декларацията за поверителност (на български) на Google (на адрес 
https://policies.google.com/privacy).  

Основните G Suite for Education услуги ни се предоставят съгласно Споразумението за 
G Suite for Education. 
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Приложение 5 

Съгласие за използване на GSuite for 
Education в  ОУ “Христо Ботев”, 

гр.Ахелой 
 
Уважаеми родители и настойници, 

В ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой ние използваме G Suite for Education 
/Google Workspace/ като основно средство за изпълнение на ИКТ 
програмата, но също така и за обучение в цялата учебна програма. 

За да имат достъп до G-Suite, училището предоставя на децата акаунт. 
Децата могат да използват акаунтите и свързаните с тях приложения в и 
извън училище. 

Необходимо ни е Вашето съгласие за предоставяне и управление на 
акаунт в G Suite for Education за Вашето дете.  

G Suite for Education е набор от инструменти за продуктивност на 
образованието от Google, включително Gmail, Календар, Документи, 
Класна стая и други, използвани от десетки милиони ученици и учители 
по целия свят. 

В ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой учениците ще използват своите 
акаунти в G Suite for Education, за да изпълняват задания, да 
комуникират със своите учители и да усвоят уменията за дигитално 
гражданство на 21-ви век.  

Информацията по-долу дава отговори на често срещани въпроси за 
това какво може и какво не може да направи Google с личната 
информация на детето ви, включително: 

● Каква лична информация събира Google; 
● Как Google използва тази информация; 
● Ще разкрие ли Google личната информация на детето Ви; 
● Използва ли Google личната информация на учениците за 

потребители в училища K-12 за насочване на рекламата; 
● Може ли детето Ви да споделя информация с други, използващи 

профила в G Suite for Education. 
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Моля, прочетете го внимателно, уведомете ни за всички въпроси и след 
това се подпишете по-долу, за да посочите, че сте прочели 
известието и сте дали съгласието си.  

Ако не предоставите съгласието си, няма да създадем акаунт в G Suite 
for Education за Вашето дете. 

Благодаря, 

Марина Томова,  

училищен администратор 

m.tomova@ouhrbotev.org 

 

 

Давам / не давам (излишното се зачертава)  разрешение за ОУ “ Христо 
Ботев”, гр. Ахелой  да създаде / поддържа акаунт в G Suite for Education 
за детето ми и Google да събира, използва и разкрива информация за 
детето ми само за целите, описани в известието (Информация за G Suite 
за образование / Google Workspace/ за родители и настойници), 
публикувано на сайта на училището (ouhrbotev.org). 

 

Пълно име на ученика   

________________________________________________  

Име на родител / настойник   

____________________________ 

Подпис на родител / настойник 

 _____________ 

Дата 

_____________ 
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